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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 19 NOVEMBRO DE 2013. 
 
Nº.7/2013 
 
 
Aos dezanove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, na vila de Castro Verde e 
Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria Fernanda Coelho do 
Espirito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição 
Hipotecas Cabaça e João Miguel Benedito Branco, 1ª e 2º. Secretários da respetiva Mesa, e 
Filipe Manuel Patrício Mestre, Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, Maria da Luz Medeiro 
Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Maria João de 
Lima Teixeira da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís 
Silva de Matos, João Miguel Dias Marques Pires, Jorge Manuel Custódio Monteiro e Rui Duarte 
Moreno Nobre da Conceição, José de Brito Silva Martins, Presidente da União de Freguesias de 
Castro Verde e Casével, e António José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel Bravo Nunes 
Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, 
de São Marcos das Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do 
mesmo Órgão, a fim de reunirem em sessão extraordinária. 
 
Estiveram igualmente presentes, do executivo municipal, o Sr. Vice-Presidente, António João 
Fernandes Colaço e os Srs. Vereadores António José Rosa de Brito e Paulo Jorge Maria do 
Nascimento. 
 

 ABERTURA: 
 

Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, lamentando todavia a ausência do Sr. Presidente da Câmara por motivos de saúde, 
procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos, 
informando que o motivo principal que levou a marcar esta sessão extraordinária foi a eleição 
dos representantes na CIMBAL  uma vez que não eram compatíveis os prazos para o efeito com 
a sessão ordinária a realizar no próximo mês de Dezembro. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre o Sistema da  
       Indústria Responsável (SIR). 
 
3º. - Apreciação e votação do pedido de autorização para que o executivo executa obras em  
       regime de administração direta até ao montante de 750.000 €. 
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4º. - Eleição dos representantes na Assembleia Intermunicipal da CIMBAL. 
 
5º. - Eleição de representante na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra 

       Incêndios. 

 

6º. - Eleição de representante no Conselho Municipal de Educação. 

 

7º. - Eleição de representante no Conselho Cinegético Municipal. 

 
8º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Informou a Srª. Presidente que conforme previsto no Regimento da Assembleia o público podia 
intervir nos dois pontos previstos na ordem de trabalhos, para o efeito mas apenas no âmbito da 
ordem de trabalhos em apreciação. 
 
Não se verificou contudo a presença de público. 
 
2º. - Apreciação e votação de proposta de Regulamento Municipal sobre o Sistema da  
       Indústria Responsável (SIR): 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a proposta de Regulamento Municipal 
sobre o Sistema da Industria Responsável (SIR), conforme solicitado pelo executivo municipal e 
na sequência da sua deliberação tomada na reunião de 9 de Outubro do ano corrente, decorrido 
o período de apreciação pública da mesma, nos termos dos artigos nºs. 117º. e 118º do Código 
do Procedimento Administrativo. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre lamentando a ausência do Sr. 
Presidente da Câmara por motivo de saúde, desejou-lhe as melhores em nome da sua bancada, 
e quanto aos dois primeiros assuntos em apreciação adiantou que não iam intervir uma vez que 
os mesmos já tinham sido votados e aprovados favoravelmente pelos Vereadores do Partido 
Socialista. 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi a proposta de Regulamento Municipal sobre o Sistema da 
Industria Responsável (SIR), submetida a votação tendo a mesma sido aprovada por 
unanimidade, não tendo votado o Sr. Vogal Carlos Alberto Soares Ramos por ainda não se 
encontrar presente. 
 
3º. - Apreciação e votação do pedido de autorização para que o executivo executa obras 
       em regime de administração direta até ao montante de 750.000 €: 
 
Colocou a Sr. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta apresentada pelo 
executivo sobre o assunto em título, na sequência da sua deliberação tomada no dia 21 de 
Outubro findo: 
 
“Nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 18.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
republicada no Decreto-Lei nº.18/08, de 29 de Janeiro, proponho que seja enviada à Assembleia 
Municipal, para deliberação e aprovação desta, o pedido de autorização para que o valor limite 
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para lançamento de obras pela autarquia em regime de Administração Direta seja de € 
750.000,00 (150.361.500$00).” 
 
Não havendo qualquer intervenção, foi o pedido de autorização submetido a votação tendo a 
mesmo sido aprovado por unanimidade, não tendo votado o Sr. Vogal Carlos Alberto Soares 
Ramos por ainda não se encontrar presente. 
 
4º. - Eleição dos representantes na Assembleia Intermunicipal da CIMBAL. 
 
Na sequência da solicitação feita pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo - CIMBAL, 
para que este Órgão eleja dois representantes efetivos e respetivos suplentes para a sua 
Assembleia Intermunicipal, a Presidente da Assembleia prestou informação adicional sobre esta 
eleição conforme previsto nos nºs. 1, 2 e 3 do artigo 83º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
não podendo, por isso, ser eleitos os Vogais que, em simultâneo, são Presidentes de Junta de 
Freguesia mas apenas os do colégio eleitoral constituído pelo conjunto dos membros da 
Assembleia eleitos diretamente. 
 
Posto isto, solicitou a formalização de propostas, tendo sido apresentada uma subscrita pelos 
Vogais da CDU, Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio e Maria João Lima Teixeira da Silva, 
propondo a eleição dos Vogais Artur Jorge Cordeiro Lagartinho e Rui Luís da Silva Matos, e 
outra subscrita pelo Vogais do PS, João Pedro Dias Janeiro Aurélio e Ana Sofia Guerreiro 
Coelho, propondo a eleição dos Vogais Filipe Manuel Patrício Mestre, Maria da Luz Medeiro 
Mateus Pereira e João Miguel Dias Marques Pires. 
 
Classificadas as propostas apresentadas como lista A e lista B, foram as mesmas submetidas a 
votação por escrutínio secreto, tendo-se verificado o seguinte: 
 
A lista A, apresentada pelos eleitos da CDU - Coligação Democrática Unitária obteve 9 votos. 
A lista B, apresentada pelos eleitos do PS - Partido Socialista obteve 5 votos. 
Verificou-se também um voto em branco. 
 
Perante os resultados obtidos e em face do que determina o nº.3 do artigo 83º da Lei nº.75/2013, 
de 12 de setembro, que define que “os mandatos são atribuídos, em cada assembleia municipal, 
segundo o sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt”, 
foram eleitos como representantes efetivos o Sr. Vogal Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, da CDU, 
e o Sr. Vogal Filipe Manuel Patrício Mestre, do PS, e como suplementes o Sr. Vogal João Miguel 
Benedito Branco, da CDU, e Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, do PS.  
 

5º. - Eleição de representante na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra 

       Incêndios: 

6º. - Eleição de representante no Conselho Municipal de Educação: 

7º. - Eleição de representante no Conselho Cinegético Municipal:  

 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal a seguinte proposta 
formulada pelo executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada no dia 21 de 
Outubro findo, sobre os assuntos em título: 
 
“Tendo em atenção a obrigatoriedade prevista na alínea a) do nº.1 do artigo 28º da Lei 
nº.75/2013, de 12 de Setembro, proponho à apreciação e votação que seja solicitado à 
Assembleia Municipal o seguinte: 
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 A eleição de um Vogal e Presidente de Junta de Freguesia como seu representante na 

Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do nº.1 do artigo 5º da Lei nº. 14/2004, de 8 de Maio. 

 

 A eleição de um Vogal e Presidente de Junta de Freguesia como seu representante no 

Conselho Municipal de Educação, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 5º da 

Lei nº. 41/2003, de 21 de Agosto. 

 

 A eleição de um Vogal e Presidente de Junta de Freguesia como seu representante no 

Conselho Cinegético Municipal, ao abrigo do disposto na alínea e) do nº.2 do artigo 

157º do Decreto-Lei nº. 202/2004, de 18 de Agosto, republicado no Decreto-Lei nº. 

201/2005, de 24 de Novembro. 

 
Posto isto, solicitou a formalização de propostas por partes das forças políticas com assento na 
Assembleia Municipal, tendo-se verificado o seguinte: 
 

 Para a eleição de um Vogal e Presidente de Junta de Freguesia como seu representante 

na Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do nº.1 do artigo 5º da Lei nº. 14/2004, de 8 de Maio, sido 

apresentada uma única proposta subscrita pelos eleitos da CDU, Srs. Jorge Manuel 

Custódio Monteiro e Rui Luís Silva de Matos, em que propõe como representante a Srª. 

Vogal e Presidente de Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, Ana Luísa 

Marques Fatana. 

 

Colocada à votação, por escrutínio secreto, a proposta apresentada, classificada como lista A, foi 
a mesma aprovada com 13 votos a favor e 6 votos em branco. 
 

 Para a eleição de um Vogal e Presidente de Junta de Freguesia como seu representante 

no Conselho Municipal de Educação, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 5º 

da Lei nº. 41/2003, de 21 de Agosto, sido apresentada uma única proposta subscrita 

igualmente pelos mesmos Vogais, em que em que propõe como representante o Sr. 

Vogal e Presidente de Junta de Freguesia de Entradas, António José Silvestre Jerónimo. 

 

Submetida a votação, por escrutínio secreto, a proposta apresentada, classificada como lista A, 
foi a mesma aprovada com 12 votos a favor e 7 votos em branco. 

 

 Para a eleição de um Vogal e Presidente de Junta de Freguesia como seu representante 

no Conselho Cinegético Municipal, ao abrigo do disposto na alínea e) do nº.2 do artigo 

157º do Decreto-Lei nº. 202/2004, de 18 de Agosto, republicado no Decreto-Lei nº. 

201/2005, de 24 de Novembro, sido apresentada uma única proposta subscrita 

igualmente pelos eleitos da CDU, Srs. Jorge Manuel Custódio Monteiro e Rui Luís Silva 

de Matos, em que propõe como representante a Srª. Vogal e Presidente de Junta de 

Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, Ana Luísa Marques Fatana. 
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Colocada à votação, por escrutínio secreto, a proposta apresentada, classificada como lista A, foi 
a mesma aprovada com 13 votos a favor e 6 votos em branco. 
 

8º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Não se verificou a presença de público. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA: 
 
Desta reunião se lavrou minuta, aprovada, por unanimidade, da Assembleia e assinada pela 
respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas 22,15 horas, da qual para constar se 
lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Srª. Presidente da Assembleia assim como pelo 
Coordenador Técnico da Secção Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos 
termos do nº. 2 do artigo 57º da Lei nº.75/2013, de 12 de  Setembro. 
 
 
 
 
 

 


